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   ]٣[   ماء  - لسانی الحاد و لغوی فساد        
عبيد الحميد فاروقی       مکتوب از انجينيئر         
شمارہ جنوری        القرآن،   رسالہ بالغ     ٢٠١٠  
             - - - - - - - -  

  - فزئی  جوابی توضيحات از طرف اورنگزيب يوس           
   سلسلہ دعوت قرآنی، الهور۔         

  
  تيرے ضمير پر جب تک نہ هو نزول کتاب    
   گرہ کشا هے  نہ  رازی  نہ صاحب  کشاف        

  
کاوشوں کے    مکتوب تيسری مرتبہ اپنی  موضوع زير بحث پر صاحب 

ميں  مکتوب  نمودار هوتے هيں۔  اور    کا معنی  لفظ  ماءهمراہ صفحہ قرطاس پر 
ثابت کرنے کے ضمن ميں لگ بهگ  نو  آبپانی  يا    کے عدد آيات مبارکہ] ٩[  

 ، ١١- ٩:،  ق۴٨/٩: فرقانلا  43:،  النور48:،  الروم٢١:لزمرا[ حوالے سے
لفرقان۴۵:النور ا لبقرة٩٩:،  االنعام۵۴: ،   ا نتہا ئ]٢٢:،   شاقہ  نماياں  ا محنت 

کام ليتے هوئے هہ صفحات سے  ًا  ِچ ب تقري رقم  ميں کالتلفظی معنی کی واس ، 
ديتے هيں۔     فرما 

    
مدعا    مباحثے کا اصل   لفظی معنی کی وکالتقارئين خوب جانتے هيں کہ 

مقامات پراس لفظ  کچهہ  موضوع زير بحث توقرآن کريم ميں  بلکہ  ہرگز نہيں، 
متعلقکے  جواز سے  جواز يا عدم  لفظی معنی پر نہ اصطالحی معنی کے   ہے۔  

ا تها ا سکت ۔ اس لئے اس پر کوئ اختالف کيا جا  مدعا زير بحث تها ور نہ ہی يہ 
ا جائے  ا کي کاغذی گهوڑے دوڑانے کہ نہ ضرورت تهی نہ جواز۔  ليکن اس کا کي
محروم ہوں تو مدعے کو کسی  سے  عمومی روش ہے۔  جب آپ دالئل  کہ يہ ايک 
سباق  غير متعلق اور سياق و  کچهہ  ا  ن ت ۔ ا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ هے۔ ا  ت ا جا دي سمت پهيال  غير متعلق 

باوجود بهی سے ہ ناتمام ہی ٹ کر لکهنے کے  الحاصل،  سعئ  ًا ابهی تک يہ  ب اغل
مکتوب کا اختتام  مزيد لکهنے"ٹهہرتی هے کيونکہ  ئندہ بهی  سے "آ  کے وعدے 

۔ - مزين هے  ۔ ۔ ۔ ۔ کہ۔ سکتے هيں  ا کہ  اهللا کرے زور قلم  "سوائے اس کے اور کي
۔۔ ۔ ۔ ۔ زيادہ۔   ۔" اور  

    
ميں الئی گئی اسلوب بيان مکتوب کے البتہ اس موقعے پر تازہ   

، اصل موضوع کی تعريف نہ کرنا زيادتی ہوگی کيونکہخوشگوار تبديلی 
سے پہلوتہی کے علی الرغم، جو کہ موصوف کی اب تک عمومی روش 

 جو ايک -  سے کام ليا گيا ہے خالص معروضيت اس مرتبہ رہی هے،
يہ قرآنی محقق کے شايان شان هے۔  موجودہ اور سابقہ سب مال کر، 

ebooks.i360.pk



 نظر ذہنی ارتقاء کے ايک درخشاں سفر کی شاندار مثالتينوں مکاتيب 
سيل  جو وقت کے ارتقائ ادوار هيں] ٣[فی الحقيقت تين آتے ہيں۔  يہ 
 هيں۔  تيرگی سے اجالوں کی سمت گامزن تهپيڑے کهاتے، رواں کے ظالم

روز و شب کی اس گامزنی ميں، جہاں اوليں مکتوب سراسر سوقيانہ 
اشی، ليبل اور فتوے بازی کے پر تشدد انداز سے ليس تها، وہيں الزام تر

انانيت اور  کے مظاہرے کے ساتهہ ، قدرےکشادہ دلیدوسرا مکتوب 
 تها۔ حاالنکہ ايک قرآنی طالبعلم کے اوصاف آرائ کا آئينہ دار مبالغہ

 کے الحقے ضروری قرار پاتے شائستگی اور انکساریحميدہ ميں 
اس درجہ خوش اسلوبی، نی موجودہ مکتوب کچهہ   جبکہ تيسرا، يع- هيں

دخل " کا غماض هے کہ ايں جانب سے بيانیاطواری اور خوش  خوش
صد  کا سلسلہ ختم کر دينے کا متقاضی باور هوتا هے۔ "معقوالت در

  ۔ آفرين
  

ذاتی فکر و نظر تدبر فی القرآن کے وسيع و عريض ميدان ميں   
ناکس کو حاصل ہے۔  اور اس  ہر کس و کے اختيار اور اظہار کا حق

آزادی ميں دخل انداز ہونے کا نہ ايں جانب کو حق حاصل هے اور نہ 
ليکن نفس ہی اس مشق پر قيمتی وقت ضائع کرنے کی کوئی خواہش۔ 

امارہ کی شر انگيزی کچهہ احباب کوسکون و اطمينان سے اپنا کام نہيں 
عے وہ اپنی کرنے ديتی اور تکبر کے منفی جذبات کی انگيخت کے ذري

خودنمائی اور دوسرے انسانوں کی تحقير پر اتر آنے کا مذموم رويہ 
 ہم عاجزين کا قلم اختيار کر ليتے ہيں۔ يہی وہ صورت حال هے جہاں

جرم بے گناہی کی جب  يعنی - حرکت پذير هوتا هے بحالت مجبوری 
طرازی کی سطح پر اتر  معامالت ذاتيات اور دشنام ملنے لگے اور سزا
۔  اور ريکارڈ درست کرنا ضروری قرار پائے۔ موجودہ مہذب اور آئيں

معروضی انداز ميں جتنا بهی اور جس عنوان کے تحت بهی لکها 
کے مصداق کسی تعرض " چشم ما روشن، دل ما شاد"جائيگا، اس پر  

 البتہ موصوف نے عبارت ميں جہاں کی نہ گنجائش هے، نہ ضرورت۔
ہاں توہين آميز عنوان بهی تبديل کرنے اتنا ارتقائی سفر طے کيا هے، و

کا قدم اٹها ليتے تو ان کی اخالقی جرآت کی مزيد تعريف واجب ہو 
  جاتی۔

  
اسی ضمن ميں کچهہ احباب کی طرف سے اس عاجز کی جوابی   

ہ اظہارکو ] ٢٠٠٩بتاريخ نومبر  [٢توضيحات نمبر   نہايت سخت پيراِي
اب کی خدمت ميں عرض هے کے مترادف ٹہرايا گيا تها۔  ايسے تمام احب

      :کہ 
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   فقيہہ شہر کی تحقير کيا مجال ميری    
  مگر يہ بات کہ ميں ڈهونڈتا هوں دل کی کشاد        

  
يہ عاجز دشنام طرازی اور فتوے بازی کے جواب ميں اپنی طرف سے 

 اصالحی کوشش   کے انداز کو'سرزنش ' غير سوقيانہ  صرف ايک 
  اور يہ حقيقت بهی عياں هے -  حق بجانب باور کرتا ہےکے طور پر 

  جيسا کہ - ہے کہ يہ سرزنش خاطر خواہ سمت ميںنتيجہ خيز ثابت هوئ
ارتقائ ادوار " پيش کرتے ہوئے عقيدت خراجاوپر صاحب مکتوب کو 

قرآنی استدالل کی مدد  کے استعارے ميں واضح کيا گيا۔  اگر "کے سفر
 ہرگز وقوع ئ تقلبارتقا نہ کی گئ ہوتی تو اتنا بڑا کيساتهہ سرزنش

 اس وقت بهی اس قرآنی سيالب بال فتاوِی کا ايک  اور - پذير نہ ہوتا 
اور اب يہ عاجز - جماعت کا تعاقب کرتا ہوا پايا جاتا۔  بات بهی بن گئ 

  : کم از کم يہ حسرت بهی نہيں رکهتا کہ
      
  افسوس بے شمار سخن ہائے گفتنی    
  خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئے        

  
ب مکتوب سے البتہ بسيار نويسی کے ضمن ميں اس جاری مباحثے صاح

  :کے دوران يہ برادرانہ شکايت موجود رہيگی کہ 
    
    ہوئ الکهہ  دنيا ادهر کی ادهر هے     
  وہی آستان هے وہی سنگ در هے        

  
  کے لفظی معانی سے منکر ماءکيونکہ موصوف نے از خود ہی ہميں  

 جماعت نے کب اور کس تحرير کے   خدا جانے اس- قرار دے ليا ہے
  ماننے سے انکار کيا هے کہ جناب ماء  کا معنی پانی يا  آبذريعے  

کو پورا زور قلم اس معنی کو ثابت کرنے کيلئےغيرضروری طورپر 
 کی "علم طبيعيات" يہاں تک  کہ قرآن حکيم کو ايک - صرف کرنا پڑا
 تاريخ، سائنس، فزکس قرآن ہی قرار دے ڈاال؟  حاالنکہ بے مثال کتاب

  ]  humanities [سراسر عمرانياتوغيرہ کی درسی کتاب نہيں بلکہ 
سے سروکار رکهتا ہے۔  ذات باری تعالی کی قدرت، صناعی اور اس 
کی بے پاياں رحمتوں کے ضمن ميں جا بجا کچهہ حقائق کی جانب البتہ 

  اشارات ضرور کئے گئے ہيں۔  
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 مکتوب نگار کے اولين مکتوب محترم قارئين کو ياد رہے کہ  
  نساء کے جواب ميں اس عاجز نے لفظ  ]٢٠٠٩ اگست - بالغ القرآن [

  'نساء ' کے ضمن ميں احتجاج کيا تها کہ اس جماعت نے کب اور کہاں 
 کيا هے کہ موصوف نے ماننے سے انکار' صنف خواتين'کا معنی 

ما دئيے ہمارے خالف اسقدر فضوليات پر مشتمل کئ صفحات تحرير فر
 موالئے کريم نے اپنی کتابهيں؟  اس عاجز کا استدالل يہ تها کہ يہ لفظ 

ًا بهی استعمال فرماياعظيم   کمزور هے، جہاں اسکا مفہوم ميں استعارت
 ليا جانا ہی سياق و سباق اور اسلوب بيان کے مطابق ہے۔  بہت طبقات

قم بهی  ميں بطور فوری حوالہ راستدالل کے ثبوتسی آيات قرآنی اس 
 ]٢۵، المومن ١٢٧، اعراف ٩۴ اور ١٨٧مثًال البقرة [ کر دی گئ تهيں 

کے مصداق سکوت اختيار "  الخاموشی نيم رضا"  جس کے جواب ميں - 
  کر ليا گيا تها۔  

  
 لفظ  ماء  کے ضمن ميں بهی موجود هے۔  يہی متماثل صورت حال  

ًا  بهی استعمال کيا کيونکہ کچهہ مقامات پر يہ لفظ اصطالحًا اور استعارت
ًا   ب   - کے ذيل ميں باور کيا جا سکتا هے" متشابہات"گيا ہے اور غال

تجويز  الہی ، وحیجہاں مفہوم پس منظر کے حوالے سے  پانی  نہيں
 يعنی نہايت بحث کا مقصود و موضوع صرف اسی قدر تها هے۔ ہوتا

  افسوس کہ ہمارے ممدوح کو بات کی تہ تک نہ پہنچ پانے - مختصر 
  ے سبب اتنا زيادہ لکهنے کا ناحق اور بے سود کشٹ اٹهانا پڑا۔ک
  

 "اکل و شرب " ميں لفظ  اسی استعاراتی اسلوبغور فرمائيے کہ   
 کهانا اوربهی استعمال کئيے گئے ہيں جہاں ان کا لفظی معانی يعنی  

آيات قرآنی ] ٢[  نہيں ليا جا سکتا ۔  مثال کے طور پر صرف دو پينا
  :ی هيںپيش کر دی جات

    
  ]١٠/۴  [ياکلون فی بطونہم النار  ]١[  
  ]٩٣/٢[   و اشربو فی قلوبہم العجل  ]٢[  

  
 ہی دلوں ہے۔  اور نہ جاتی" کهائ 'پيٹ ميں آگ ظاہر هے کہ نہ تو 

۔  اسی لئے ہمارا اصرار اس پر هے جا سکتا هے" پيا"ميں گائے کو 
لفظی معانی کے کہ تمام مقامات پر قرآنی الفاظ کے معانی کو اندها دهن 

سادہ پيرايے ميں نہيں ليا جا سکتا۔  يعنی تمام مقامات پر معنی کو ايک 
، محاورة ہی الٹهی سے نہيں ہانکا جا سکتا۔  سياق و سباق،  استعارہ

 اور اسلوب بيان مد نظر رکها جانا چاہيئے۔  سب سے بڑه کر العرب
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 لحاظ هے اس کے بلند ترين رتبے و مقام کا جس ہستی کا يہ کالم
رکهتے ہوئے، معانی کی گہرائ، بلندی اور وسعت نگاہ کو بهی مد نظر 

اميد واثق هے کہ بات آسانی سے سمجه آ گئی ہوگی ۔   رکهنا چاہيئے۔
 يہ ناچيز اور يہ اگر کچهہ غلط کہا ہو تو نشاندہی کی جا سکتی هے۔

جماعت اصالح کيلئے ہمہ وقت آمادہ هے ليکن استدالل خالص قرآنی 
وں پر ہونا چاہيئے۔  ذاتی خيال آرائی ہو نہ لفاظی اور نہ فلسفيانہ بنياد

  نکتہ آفرينی۔
    
لفظ  کے اسلوب کی حامل  ]metaphor[اصطالح اور استعارے   
  سے متعلق آيات يہاں رقم کرنا تو اب صرف تکرار کے ہی مترادف ماء

/  ء النسا:ديکهيے آيات[ ہوگا اور مضمون کی ناپسنديدہ طوالت کا باعث 
 ، جہاں منہ، ہاتهہ اور پير دهونے کی طفالنہ ہدايات 6/ المائدة  ،43

 جو کہ ماء کا لفظی معنی اختيار کرنے سے مستنبط نہيں کی جا سکتيں
 سے کام ئے اقبال کی قرآنی فکرلاتمام حجت کي  البتہ - ] الزم آجاتا هے

رہ ليتے ہوئے ،  آيت زير بحث ہی کی تفسير ميں، ايک حتمی جواہر پا
  :پيش خدمت هے، مالحظہ کيجئے

      
  بيماری وہی نامحکمی دل کیوہی ديرينہ     
   ہے ساقیآب نشاط انگيزعالج اسکا وہی       

  
 دلوں کی  ماء ؟  جوپانی يا وحی الہی  -  هے ماءفرمائيے يہ کون سا  

نامحکمی دور کر کے ثبات عطا کرے اور شيطانی افکار کی پيدا کردہ 
وہ عام  پانی  ہوتا هے،  يا  ] ١١:انفال[الج کرے ديرينہ بيماريوں کا ع

 ہی کو جواب ديتے اقبال؟ "آب نشاط انگيز"يعنی "  وحی الہی"
  رہئييگا؟

  
صاحب مکتوب کے حق ميں قبل ازيں جو دعا مقصودوموضوع کی   

تعيين کے شعور اور اختصار پسندی کے وصف کيلئے مانگی گئ تهی، 
ًا ابهی مستجابی کا شرف حا ب اس کے "صل نہيں کر پائ۔  خير، وہ غال

اس ذات عظيم کا احسان هے کہ ديگر ۔  "ہاں دير هے، اندهير نہيں
ہمارے ممدوح کے ہاں دعائيں پوری ہو کر نتيجہ خيز ہو چکی ہيں۔ 

 کا درجہ ضرور رکهتی هے۔  ليکن جنون، ايک عشقبسيار نويسی ايک 
 ذريعہ نہيں  کرنے کاعزت نفس پامال اپنے قرآنی ساتهيوں کی يہ عشق

 بهی قبل ازيں مقصود و موضوع کی تعيينبن جانا چاہيئے۔  اور 
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 انجانی تاريک واديوںضروری امر هے۔ کيونکہ يہ سوچ اور تحرير کو
کہتے هيں عشق "بهٹکنے سے بچاتی هے۔  البتہ يہ عشق اگر ميں 

 کا مقام حاصل کر  کی بجائے عشق حقيقی"جسکو خلل هے دماغ کا
 و مقصود کا تعين کرتے ہوئے ايک ہی جست ميں حقيقت   تو منزلليتا، 

 پہنچا کی قدرت اورصالحيت تک" تاويل االحاديث"، يعنی منتظر تک
  : کے اس شعر سے عياں هےاقبالديتا، جيسا کہ 

      
  عشق کی اک جست نے کرديا قصہ تمام     
  اس زميں و آسماں کو بے کراں سمجها تها ميں        
    
پهر اپنی کوتاہيوں کا اعتراف، اکبر الہ اور آخر ميں يہ عاجز   

  :آبادی کے الفاظ ميں، کچهہ اسطرح کرنا چاہيگا کہ 
    
  فلسفيانہ بحث ميںنےکی ہی نہيں       فالتوعقل مجهہ ميں تهی ہی نہيں  

  
  : کے افکار کے مطابق، کچهہ اسطرحاقبالاور 

    
  عقل هے بے زمام ابهی عشق هے بے مقام ابهی  
  را نقش هے ناتمام ابهینقش گر اذل تي        

  
اور کسی بهی دل آزاری کيلئے يہ عاجز معذرت خواہ بهِی رہيگا 

  : کی زبان ميں، اقبال محترم کی رو سےقرآن عظيمکيونکہ، 
    
  برتر از گردوں مقام آدم است     اصل تہذيب احترام آدم است  
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